
  

  

  
  2017, יוני 21             

  לכבוד
__________________  
__________________  

  ימיליה ו/או דוא"ל באמצעות פקס

חנויות להחסנה ומכירת של  ולהפעלה תאמהלמתן הרשאה לה 2017/15/040/066/00פומבי מס' מכרז 
וג בשמים ומוצרי טובין מסוג משקאות אלכוהוליים ויינות, מסוג סיגריות ומוצרי טבק אחרים, מס
דראגסטור, לרבות  קוסמטיקה ומסוג מוצרי שוקולד וממתקים ומסוג המוצרים הנמכרים בחנויות

של נמל התעופה  1ו/או בטרמינל  3בפטור ממכס וממיסים וחבי מכס ומיסים, בטרמינל תרופות, 
  גוריון-הבינלאומי בן

  1הבהרה מספר 

  סקרי לקוחות

רשות שדות התעופה (להלן: י מי מהמשתתפים במכרז, מבקשת כמענה לשאלת הבהרה שנשאלה על יד
 כדלקמן: ודיע, לה") הרשות"

חנויות לקוחות הרשות בבקשה בכתב, לערוך סקר פרונטאלי, ללמשתתף במכרז, יהיה רשאי לפנות  .1
סקרי שבנמל התעופה בן גוריון (להלן: " 1ובשטחי טרמינל  3היוצאים שבשטחי טרמינל 

  "). הלקוחות

במיקומים ובאמצעות מספר סוקרים, אותם תאשר בתדירות, קוחות יערכו במועדים, סקרי הל .2
הרשות מראש ובכתב בלבד. ככלל מובהר, כי הרשות לא תאפשר עריכת סקרי לקוחות בתוך שטחי 

  החנויות ביוצאים. 

ידוע למציעים, כי אישור לעריכת סקרי הלקוחות, מועדם ויתר תנאיהם (אם בכלל), תלויים במספר  .3
גורמים ומשתנים אשר אינם בהכרח בשליטת הרשות. לכן, תיתכנה שונות בין תנאי סקרי הלקוחות 
אותן תאשר הרשות (אם בכלל), עבור מציע אחד ביחס למשנהו, הכול בהתאם לנסיבות העניין, 

 לרבות למועדי הגשת הבקשה לרשות. 

ת אשר תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש, יימסר לרשותוצאות וממצאי סקרי הלקוחות, העתק מ .4
לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שתידרש לשלם לשם כך למציע ו/או לעורך הסקר. סקרי 
הלקוחות וממצאיו ישמשו את המציע בלבד לצרכי הגשת ההצעה במכרז והמציע לא יהיה רשאי 

יו לצדדים שלישיים, בין להפיץ ו/או לפרסם, בתמורה או שלא בתמורה, את סקרי הלקוחות וממצא
 נמנים על המציעים במכרז ובין אם לאו. שהם 

מובהר במפורש, כי הרשות לא תישא בכל אחריות לסקרי הלקוחות, תוצאותיהם, התאמתם לצרכי  .5
המציע והשימוש שנערך בהם בפועל והמציע מוותר ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה, תביעה 

 ן הסתמכות על סקרי הלקוחות ותוצאותיהן.ודרישה בשל כך, לרבות טענות שעניינ

  נוסח מעודכן –חוזה 

טעויות סופר (הפניות לסעיפים בחוזה ההרשאה שצורף למסמכי המכרז במועד פרסומו נתגלעו מספר 
', נוסח מעודכן של חוזה ההרשאה בשפה העברית ובשפה האנגלית נספח אוכיו"ב). במצורף להבהרה זו, כ
   ופר האמורות. על המציעים לצרף את החוזה המצ"ב כחלק מהצעתם למכרז. במסגרתם, תוקנו טעויות הס

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר  
 מסמכי המכרז במועד הגשת ההצעה למכרז

  

  בברכה,

  עינת אלירז

  מסחרית מנהלת 

  חתימת המציע 

_______________       
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